
 

 

  

Bemutatás: 

Napjainkban egyre nagyobb szükség van 

adathatékony, könnyen hozzáférhető, egyszerűen 

használható és biztonságos platformra. Ezek a 

WhatsApp (WhatsApp-csoportok) kritikus jellemzői.  

WhatsApp-on a közös érdeklődésű emberek gyorsan 

csoportokat alkothatnak, és segítőket kapnak, akik 

megtanítják őket az általuk választott témákra. 
 

Ezt a platformot széles körben használják az egyetemi 
hallgatók multimédiás üzenetek, például fényképek, 
videók, hangok és egyszerű szöveges üzenetek 
küldésére. Emellett kényelmes eszközként használható 
tanítási-tanulási tevékenységekhez is. Körülbelül 1,6 
milliárd aktív felhasználója van 180 országban és 60 
nyelven működik. 
Sok tanár számára az online tanításra való átállás 
legdöntőbb lépése egy virtuális osztályterem vagy 
csoport egyszerű létrehozása, valamint diákok, 
adminisztrátorok és szülők beléptetése. A WhatsApp 
csoportban a legtöbb ember rendelkezik 
alapértelmezett beállításokkal, amelyek segítségével 
gyorsan felvehetők bármelyik csoportba. 

 Összegzés: 

Ez az esettanulmány arról szól, hogy milyen előnyökkel 
jár, ha a tanulók, értékelők és moderátorok WhatsApp-ot 
használnak, és hogyan lehet megmutatni nekik a 
használat előnyeit. 
 

Előnyök: 
• A segítő elérhetősége 
• Tanulás bármikor és bárhol 
• Értesítések fogadása a WhatsApp-on 
• Speciális csoportokat adott tanulók számára történő 

létrehozásának lehetősége 
• Több médiafájlt támogat, beleértve a képeket, 

videókat és hangokat. 
 
„A diákok azonnal anélkül, hogy bármiféle erőfeszítést 

tettek volna, a létrehozott osztályok részének találták 

magukat. Erőfeszítéseket inkább azért kellett tenniük, 

hogy elhagyják az osztályt. Egy látszólag csekély 

különbség valójában segített a WhatsApp-nak abban, 

hogy előre ugorjon a diákok megtartásában.” 

Primal Dhillon,  
Igazgató helyettes 
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WhatsApp:  Online platformok a világjárvány 

idején 

Különböző operációs rendszerekhez kapcsolódóan 

elérhető. Importálhatja telefonos kapcsolatok 

névjegyeit. Nem jelenít meg reklámtartalmat. 

Megjeleníti az üzenet állapotát és még sok mást! 

 

Tippek a WhatsApp kiváló alkalmazásához: 
• Használja a WhatsApp-ot asztali számítógépen. 
• Előzetesen kérjen számokat e-mailben. 
• Hozzon létre egy új WhatsApp-csoportot nyilvánvaló 

névvel. 
• Az óra megkezdése előtt küldje el az óra programját. 
• Adjon utasításokat, információkat, és emlékeztesse az 

embereket a dolgokra 
• Lássa el a tanulókat anyagokkal. 
• Csoportmunkához használjon rögzítő eszközöket. 

(flip chart, szórólap stb.) 
 

 A folyamatban lévő COVID-19 világjárvány sok más 
vállalkozáshoz hasonlóan az oktatási intézményeket 
is súlyosan érintette. A tanároknak és a tanulóknak 
szerte a világon az online tanulást kellett 
tartalomszolgáltatási eszközként alkalmazniuk. 
 
A WhatsApp felhasználók száma a 2018-ban mért 1,5 
milliárdról 2020-ra 2 milliárdra nőtt. 
 
Több, mint 100 milliárd WhatsApp üzenetet küldtek, 
és naponta több, min 2 milliárd töltöttek WhatsApp 
hang és videó hívásokkal.  
 
 
 
 

  

 

 

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a 
dokumentum csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt 
található információk esetleges felhasználásáért. 

 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk és 

a technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. A TEL 

Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. További 

információkért látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra 


